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1. ЦЕЛ
Целта е определянето на категория на туристическите обекти по чл.128 от Закона за
туризма (ЗТ) във връзка с чл.111 и чл. 119 от същия закон.
Категоризарането на туристически обекти е задължително условие за правомерно
осъществяване на туристическите дейности по чл.3, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за туризма –
хотелиерство и ресторантьорство.
Въз основа на чл.128 подлежат на категоризация от кмета на общината или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на общинската експертна комисия по категоризация на
туристическите обекти (ОЕККТО) следните обекти:
➢ Местата за настаняване:
Местата за настаняване се определят според класа към който пренадлежат(чл.123, ал.1 от ЗТ)
В клас „А” се определят следните класове: хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили съгласно чл.123, ал. 1, т.1 от ЗТ;
В клас „Б” се определят следните класове: семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги съгласно чл.123, ал. 1, т.1 от ЗТ;
Местата за настаняване клас „А” се категоризират в следните категории съгласно чл.123, ал.
2, т.2 - т.6 от ЗТ:
- Хотели - „една звезда” и „две звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене
и развлечения;
- Мотели - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” и прилежащите към тях
заведения за хранене и развлечения, съгласно чл.123, ал. 2, т.2;
Местата за настаняване клас „Б” се категоризират в следните категории съгласно чл.123, ал. 3,
т.1-т.9 от ЗТ:
- Семейни хотели - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.1;
- Хостели - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.2;
- Пансиони - „една звезда” или „две звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.3;
- Почивни станции - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3,
т.4;
- Стои за гости - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.5;
- Апартаменти за гости - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123,
ал.3, т.6;
- Къщи за гости - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.7;
- Бунгала - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.8;
- Къмпинги - „една звезда”, „две звезди” или „три звезди” съгласно чл.123, ал.3, т.9;
➢ Самостоятелните заведенията за хранене и развлечения – „една звезда”, „две звезди” и „три
звезди”;
➢ Заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в
близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид, съгласно чл. 124
от ЗТ.
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Така определените туристически обекти подлежат на категоризиране, независимо от формата на
собственост и начина на стопанисване /чл.113, ал.1 от ЗТ/, съгласно Наредбата за изискванията към
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на
категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.
Категоризирането на туристически обекти е задължително условие за правомерно
осъществяване на туристическите дейности по чл.3, ал.2, т.1-3 от Закона за туризма – хотелиерство
и ресторантьорство.
Не подлежат на категоризиране, съгласно чл.120 от ЗТ заведения за хранене и развлечения,
разположени в учебни заведения, лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за
ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни
посетители, както и заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или
обособени с до 12 места за сядъне части от търговски обекти; или обособени като места за хранене
части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където
се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените
туристи на собствения обект, ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна
резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон ( чл.120 от ЗТ).
Туристическите хижи се категоризират съгласно НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за
изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване
и понижаване.
2. ОБХВАТ
Участници
- Търговци регистрирани по смисъла на ТЗ или лица независимо от тяхната
регистрация, извършващи туристическа дейност по чл.3, ал.1, т. 2 и 3 от ЗТ;
- Община Нови пазар;
Процедурата е задължителна за:
- Кмет
- Инспектор „РР и УС”
- Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти;
- Деловодството
3. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Правно основание за извършване на процедурата
Закон за туризма – чл.5, чл.111, чл.119 - 137
Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и
прекратяване на категорията;
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016г..
4. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗТ – Закон за туризма
Наредба за категоризиране - Наредбата за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиране на действието и прекратяване на категорията в сила от 17.08.2015г.;
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Тарифа за таксите - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от
23.12.2016г..
5. ПРАВИЛА
5.1. Общи положения
Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или
упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на обекта до кмета на общината за
обекти, отговарящи на категории, описани в чл. 128 от ЗТ. Заявлението е по образец, определен
както следва:
- В Приложение № 4 – Заявление за категоризиране на място за настаняване към чл.18, ал.1 от
Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за
реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на
категорията;
- В Приложение № 5 - Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения към
чл.18, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и
прекратяване на категорията;
5.2. Процедури
А/ Разглеждане на заявленията
1. Заявленията за категоризация на обекти се подават на място, по пощата или по електронен
път (чл.133, ал.5 от ЗТ), за която компетентен орган е кметът на общината, се разглеждат от
общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО), определена
по реда на чл.14 от ЗТ назначена със заповед на кмета на общината, в 14-дневен срок от подаването
им ( чл. 130, ал. 1 от ЗТ ).
Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти открива
процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи
съответстват на изискванията на чл.129, ал. 1 или ал.2 от Закона за туризма, се произнася с
мотивирано предложение до категоризиращия орган (кмета) или до оправомощеното от него
длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект да издаде
временно удостоверение за открита процедура по категоризиране със срок на валидност съгласно
чл.130, ал. 4, т.3 от ЗТ - 3 месеца. Временното удостоверение се изпраща до лицето/заявителя
съгласно чл.35 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и
прекратяване на категорията, подало заявлението на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от
него в 14 – дневен срок от издаването на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране
(чл.130, ал.4 от ЗТ).
2. Временни удостоверения
Временните удостоверения, издадени от съответните орган по категоризация се поставят на
видно място в туристическия обект и следва да съдържат данните, разписани в чл. 19, ал. 2
Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за
реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на
категорията:
а/ пореден номер;
б/ вид и наименование на обекта;
в/ адрес на обекта;
г/ собственик на обекта – наименование, седалище, БУЛСТАТ/ЕИК, ЕГН или друга
единтификация, използвана в друга държава – членка на Европейския съюз ;
д/ наемател на обекта – наименование, седалище и БУЛСТАТ, ако има такъв;
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е/ срок на валидност;
ж/ дата на издаване;
з/ подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
3. Срок за разглеждане на заявленията – 14-дневен
4. Правомощия на комисията
Когато съответната комисия по категоризиране извършва проверка и констатира непълноти
или нередовност на представените от лицето документи по чл.129, ал.1,2 и 3 от ЗТ, в срок 10
работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от
получаване на уведомлението за отстряването на констатациите. Уведомяването на лицето, подало
заявление за категоризиране се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка и други способи
упоменати в чл.35 то Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на
действието и прекратяване на категорията. В този случай срокът по чл.130, ал. 1 от ЗТ спира да тече
до датата на отстраняване на нетълнотите и/или нередовността. Ако в указания срок не бъдат
отстранени забележките, съответния категоризиращ орган отказва със заповед определяне вид и
категория на обекта (чл.130, ал.3 от ЗТ).
5. Определяне на категория
След като всички документи отговорят на изисканите по чл. чл.129, ал.1,2 и 3 от ЗТ,
категорията на туристическия обект се определя на базата на сответствие с минималните
задължителни изисквания (чл.133, ал.1 от ЗТ) за изграждане, обзавеждане и оборудване,
обслужване, предлагани услуги и наличие на образование или професионална квалификация,
езикова квалификация и стаж в туризма на управителя и професионална и езикова квалификация на
персонала на туристическия обект посочени в Приложение № 1 към чл.17, ал.1, т. 1 – места за
настаняване клас „А” хотели,мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили; Приложение № 2 към чл.17, ал.1, т.2 – места за настаняване клас „Б” –
семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за
гости, бунгала и къмпинги в съответствие с чл.17, Приложение 6 и 7 към чл.18, ал.2 от Наредбата
за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за
определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
за:
➢ Изграждане;
➢ Обзавеждане и оборудване;
➢ Обслужване;
➢ Предлагани услуги в средствата за подслон и в местата за настаняване;
➢ Професионална и езикова квалификация на персонала;
В срока (три месеца) на чл.130, ал.4 от ЗТ и чл.22, ал.1 Наредбата за изискванията към местата
за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ,
понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, категоризиращия орган
определя експертна работна група за проверка на място в обекта заявен за категоризация, с цел
установяване на съответствието му с минималните изисквания за заявената категория (чл.130, ал.5
от ЗТ). Като резултат от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички
установени факти и обстоятелства от проверката(чл.22, ал.2 от Наредбата за категоризиране).
При констатиране на несъответствия с минималните изисквания за съответната категория
указани в Наредбата за категоризиране(приета с ПМС № 217/17.08.2015г.), за които се допускат
предписания (чл.22, ал.3 от наредбата), определени в съответното приложение на наредбата,
експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът им
за отстраняване не може да надвишава 45 дни. Тези несъответствия не са пречка експертните
работни групи да предложат определяне на клас, вид и категория на обекта. В случаите на

ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР

П 8.5- III-02. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Стр. 5 от 10
Ревизия: 05
Влиза в сила от:
15.05.2018г.

констатирани несответствия с изискванията за заявената категория, при които не се допускат
предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената,
или отказ за определяне на категория.
Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по чл.22, ал.2 от
Наредбата за категоризиране се отразяват при подписването му на място след приключване на
проверката. Председателя на експертната работна група въз основа на констативния протокол в 7 –
дневен срок изготвя доклад до съответната експертна комисия по категоризация на туристическия
обект, който съдържа предложените за определяне категория на туристическитя обект или отказ за
определяне (чл.22, ал.3-7 от Наредбата за категоризация). При обективна невъзможност и по
изключение може съответната експертна група да вземе решение за извършване на повторно
проверка на място в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура
по категоризация.
Определянето на категория на даден обект се извършва със заповед на кмета на общината в срок
три месеца от датата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране – чл.22, ал. 7 от Наредбата за категоризиране.
Удостоверението за определената категория на обекта е със срок 5 години с изключение на
удостоверенията за обектите, разположени върху понтон, чийто срок съответства на срока на
действие на разрешителното им ( чл.24, ал. 1 от Наредбата за категоризация).
6. Категорийна символика
На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на категорията на обекта. Категорийната символика включва
удостоверение и табела. Категорийната символика е унифицирана и се издава по съдържание
определено в чл.24, ал.2 от Наредбата за категоризиране.
В удостоверението се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта(за места за настаняване – брой стои/апартаменти и брой легла; за
заведения за хранене и развлечения – брой места за сядане на открито и закрито);
5. адрес на обекта;
6.
фирмата/името и седалището/постоянният адрес на собственика на обекта,
БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН или друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на
Европейския съюз;
7. . фирмата/името и седалището/постоянният адрес на лицето, извършващо дейност в
обекта(наемател), БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН или друга идентификация, използвана в съответната
държава – членка на Европейския съюз;
8. срок на валидност на удостоверението;
9. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;
10. подпис и печат на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно
лице.
Промени във вече издадено удостоверение за категоризация се извършват в случаите
опоменати в раздел ІІ от Наредбата за категоризация от чл.27 до чл-34.

5.3. Необходими документи
Съгласно чл.129, ал.1 от ЗТ лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство
в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице
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подава до съответния категоризиращ орган(кмета на общината) заявление – декларация за
категоризиране. Заявление – декларацията трябва да отговоря на следните изисквания:
1.в заявление – декларацията се декларират най-малко:
➢наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за
хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес
на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
➢ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на
Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария;
➢че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
➢професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
➢обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в
туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на
наредбата по чл. 121, ал. 5;
➢обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато
има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
2.към заявление-декларация се прилагат:
➢копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
➢документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на
територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство
за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху
закотвени в близост до брега плавателни съдове;
➢изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник.
Съгласно чл.129, ал.2 от ЗТ лицето, което ще извършва настаняване в стои за гости,
мапартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава да кмета на
общината заявление – декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. Заявление-декларация се декларират най-малко:
➢наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости,
апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват
имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
➢обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато
има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
2.към за заявление-декларация се прилагат:
➢копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно
от собственика на обекта;
➢изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник;
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➢документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ
съгласието им за извършване на туристическата дейност - при категоризиране на „стаи за гости" и
„апартаменти за гости".
Заявления-декларациите по чл.129 ал. 1 и 2 от ЗТ и приложенията към тях се подават на
български език или на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален
превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на
български език предимство има преводът на български език ( чл.129, ал. 5 от ЗТ).
5.4. Краен срок за изпълнение на процедурата
За обектите, за категоризацията на които компетентен орган е кметът на общината – в срок три
месеца от датата на издавене заповедта на кмета на общината за временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране (чл.22, ал.7 от Наредбата за категоризиране).

5.5. Срок на действие на определената категория.
Категорията на туристическите обекти е пет години (чл.24, ал.1 от Наредбата за
категоризиране).
5.6. Прекратяване на категория
Категория на туристически обект се прекратява в следните случаите:
➢с изтичането на срока на определената категория;
➢по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с
подаване на заявлението;
➢при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице,
извършващо дейност в туристическия обект;
➢ако в тримесечен срок уведомяването за от издаването на категорийната символика на
туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за
сезонните обекти - в едномесечен срок;
➢при подаване на заявление-декларация за промяна на категорията на обекта - с
получаване на новото удостоверение;
➢при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или
ресторантьора;
➢при промяна на вида на туристическия обект;
➢при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по
смисъла на Закона за устройство на територията;
➢при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
➢при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от ЗТ.
В тези случаи категоризацията се прекратява със заповед на категоризиращия орган (кмета) или
оправомощено от него лице. След прекратяване на категоризацията издаденото удостоверение се
обезсилва. Заповедта на подлежи на обжалване (чл.137, ал.4) по реда на Административно
процесуалния кодекс, но това не спира нейното изпълнение, освен в случаите когато съдът
оповести друго. След прекратяване на категория на обект, категоризиращия орган предприема
действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средства за масово осведомяване.
6. ОТКАЗ И ОБЖАЛВАНЕ
6.1. Отказ
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1. Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице със заповед
мотивирано отказва определянето на категория на теристически обект, когато:
➢не са изпълнени минималните задължителни изисквания за клас, вид и категория на
туристическия обект, определени в съответното приложение на наредбата;
➢при проверка на място в обекта се установи, че компетентен да определи класа, вида и
категорията на обекта е друг орган;
➢е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на
място в обекта по вина на проверяваното лице;
➢при промяна на заявителя.
При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят
няма право да подаде ново заявление-декларация по чл.129 от ЗТ в срок 6 месеца от влизането в
слиа на заповедта за отказ (чл.130, ал.12 от ЗТ).
6.2. Обжалване
В случаите на прекратяване на производството по чл.20 и отказ по чл.25 от Наредбата за
категоризация за определяне класа, вида и категорията на обекта заповедта подлежи на обжалване
съгласно чл.130, ал. 9 от ЗТ.

7. ТАКСИ
За категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл.123 и чл.124 от Закона за
туризма се събират следните такси (Тарифа за таксите приета с ПМС 355/15.12.2016г.) :
1. за категоризиране на места за настаняване клас „А” - хотели, мотели:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
д) над 500 стаи - 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас „Б” - пансиони, почивни станции,
семейни хотели, хостели:
а) до 20 стаи - 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
д) над 100 стаи - 4000 лв.;
3.за категоризиране на места за настаняване клас „Б” – стои за гости, апартаменти за
гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло - 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10лв. за брой;
в) за място на палатка в кънпинг - 10 лв. на брой;
3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или
прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
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в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;
2. За разглеждане на документите за категоризиране, за вписване в Националния
туристически регистър се заплащат такси, при подаване на заявлението за категоризиране се
заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща
удостоверение и табела - втората половина от таксата.
3.За потвърждаване на категория на туристически обекти по чл.123 и 124 от ЗТ,
извършване проверка на място и издаване на удостоверение при подаването на декларация по
реда на чл.133, ал.3 от ЗТ се събират такси по реда на чл.6 от Наредбата за категоризация, които
са в размер на:
1. за категоризиране на места за настаняване клас „А” - хотели, мотели:
а) до 30 стаи - 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2500 лв.;
д) над 500 стаи - 4500 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас „Б” - пансиони, почивни станции,
семейни хотели, хостели:
а) до 20 стаи - 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 1800 лв.;
д) над 100 стаи - 3600 лв.;
3.за категоризиране на места за настаняване клас „Б” – стои за гости, апартаменти за
гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло - 9лв. на легло;
б)за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9лв. за брой;
в) за място на палатка в кънпинг - 9лв. на брой;
4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или
прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1800 лв.;
5. За вписване на настъпили промени по чл.134, ал.1 ЗТ при промяна на категорията на
туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната такса съгласно чл.5
от Наредбата за категоризиране.
6. За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се
събира такса 100 лв..
7. За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на
издадената се събира такса 50 лв.;
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